
״ויקח אהרן כאשר דבר משה וירץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את הקטרת ויכפר על העם״

בקצרה: למחרת היום בו בולעת האדמה את עדת קרח, מלינים העם על משה ואהרון: אתם המיתם את עם ה׳! 
בגללכם כולם מתו. ידעתם שזו תהיה התוצאה אם הם יקטירו קטורת ועדיין נתתם להם לעשות כן. הנגף מתחיל 

ואהרון עוצר אותו עם הקטורת.

בספר שמירת הלשון לחפץ חיים, מביא החפץ חיים את הגמרא בערכין הדנה בעונש ובכפרה על עוון לשון הרע. 
לסיכום העניין, לשון הרע הגורם לנזק גורר נגעים, והם מכפרים על עוון לשון הרע. לשון הרע שנאמר בצנעה מתכפר 
ע״י הקטרת הקטורת של הכהן ולשון הרע בפרהסיה מתכפר במעילו של הכהן, כלומר בלבישת הכהן הגדול את 
מעילו בעבודתו. מעילו של הכהן היה מעוטר בפעמונים אשר היו הצליל היחיד שנשמע בבוא אהרון אל הקודש, ואולי 

הכפרה היא במוסר שמביאה איתה הנהגה זו - שתיקת הכהן מתוך חרדת קודש, שלא ימות בבואו אל הקודש.

הרע  לשון  שדיבר  העם,  על  כיפר  שאהרון  בפרשה  כתוב  הרי  בערכין:  הגמרא  על  מפרשתנו  חיים  החפץ  מקשה 
בפרהסיה )וילונו כל העם אתם המיתם את עם ה׳(, באמצעות הקטורת, והיה עליו לכפר עליהם במעיל!

והוא עונה: המעיל לא יכל לכפר כיון שלשון הרע עליה מכפרים היא זו שנאמרה על אהרון עצמו, על לובש המעיל. 
עם זאת, הכפרה היתה מקבילה לרשום לעיל: לשון הרע בחשאי, מתכפר בקטורת, המוקרבת בחשאי. לשון הרע 

בפרהסיה, כיוון שאין מעיל, תכופר ע״י קטורת שבפרהסיה.

החפץ חיים מוסיף שלכאורה, המגפה היתה אמורה להספיק, לפי הכללים שהביאה הגמרה בערכין, לכפרה על העם, 
בהנחה שלשון הרע שדיברו העם גרמה לנזק. אלא שהמגיפה, שהיא חמורה יותר מנגעים, היתה כנגד הוצאת שם 
רע בדבר שקרי על משה ואהרון, כאילו הם המיתו את העם. ליתר שלא מתו במגפה נתכפר בקטורת שבפרהסיה. 
עוד מציין החפץ חיים את לשון הרע של מרים על משה, שעל אף שהיה בסתר )עם אהרון בלבד(, הכפרה עליו היתה 
בנגעים שבאו על מרים. תשובתו לכך היא בדקדוק הקב"ה על לשון הרע שנאמר על משה, אדון הנביאים, חמורה 

יותר, ומכאן גם הסבר נוסף לכך שלקו ישראל במגיפה.

 שבת שלום!

קצר ומעניין לפרשת השבוע

19:32 הדלקת נרות 
19:45 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
18:00 מנחה  
20:30 ערבית  
20:31 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת קרח
בס"ד | שקיעה: 19:52 | סוף זמן קריאת שמע: 9:09 | כו סיוון התשפ"ב | שבת שלום!

אין לקחת ספרים מספריית בית 
הכנסת ללא רשות הגבאים.

 
 | לנוער  קרבי  כושר  אימון 
אימון  קבוצת  שוב  נפתחה 
12- בגילאי  לבנים  קרבי  כושר 
שמואל. שילה  בהנחיית   20 
בעלות  שישי  בימי  יתקיים  האימון 
פרטים  ש"ח.   50 של  סמלית 
או  הווצאפ  בקבוצת  נוספים 

בטלפון 054-6629744 )שילה(.

פנקרץ  אידל  לשושנה  ברכות 
שנבחרה לתלמידת השנה לכיתה 

ח'!

אנו   | הכנסת  לבית  תרומות 
לשיפוץ  קבוע  באופן  פועלים 
והרחבת  ספרים  הוספת  המבנה, 
הציבור  הקהילתית.  הפעילות 
על  הכנסת  לבית  לתרום  מוזמן 
לצמוח  להמשיך  שנוכל  מנת 
אצל  לתרומה  פרטים  ולהתפתח. 

יובל עזאני או נתן-אור כלפא.

הודעות


